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У Госпођинцима отворена фабрика за прераду поврћа вредна 4 
милиона евра 
Извор: Дневник.рс 

 

НОВИ САД: У Госпођинцима, у општини Жабаљ, отворена је фабрика за прераду поврћа 

немачке компаније „Mamminger konserven - SRB”, инвестиција вредна четири милиона евра, 

која ће, како је најaваљено, запошљавати око 250 радника.  

Реч је о компанији чија је основна делатност прерада краставаца које откупљујe од више од 
2000 коопераната у нашој земљи. Једна трећина од око 15.000 тона откупљених краставаца 
прерађиваће се у новоизграђеној фабрици у Госпођинцима. 
Ова инвестиција je важна јер ће допринети развоју прехрамбене индустрије у нашој земљи, 
казао је председник Покрајинске владе Игор Мировић, и истакао да је у првих шест месеци ове 
године забележен раст када је реч о прехрамбеној индустрији у АП Војводини. 
„Мере Владе Републике Србије и мере Покрајинске владе дале су резултат. Усмеравамо значајна 
средства у ову област јер у нашој земљи постоје услови да се инвестира у прехрамбену 
индустрију“, казао је председник Мировић. 
У 2016. години, додао је Мировић, буџет АП Војводине износио је 62 милијарде динара, а 2020. 
године, имаћемо буџет од 80 милијарди динара, а то је омогућиo развој привреде и 
пољопривреда, казао је председник Мировић. 
Имати овакву фабрику у Србији велика је и значајна ствар. Влада Републике Србије уредила је 
Закон о ангажовању сезонских радника у пољопривреди и тиме омогућила запошљавање 22.500 
радника по том основу, рекао је министар пољопривреде Бранислав Недимовић. 
„После нешто више од годину дана од постављања камена темељца за ову фабрику данас са 
задовољством можемо рећи да смо заједно направили корак ка будућности у којој ћемо заједно, 
ову фабрику, уз подршку Владе Републике Србије и Владе СР Немачке наставити да развијамо и 
проширујемо“, казао је директор „Mamminger konserven“ Клаус Херпел. 
О значају ове инвестиције говорили су и амасадор СР Немачке Томас Шиб, директор компаније 
“Mamminger Conserven- Srbija“ Оливер Угринај и председник Општине Жабаљ Чедомир Божић. 
 

 

 
 
Лончар: Повећање плата медицинским сестрама 15, а лекарима 10 
одсто 
Пише: Бета 

 
Министар здравља Србије Златибор Лончар изјавио је данас у Прокупљу да ће медицинске 
сестре у Србији добити 15 одсто повећање плата, а лекари 10 одсто. 
„Знам да су многе медицинске сестре и лекари отишли из Србије због већих плата али многи су 
се и вратили, и тек сада ће се враћати када ће плата медицинске сестре бити 50.000 динара“, 
рекао је Лончар приликом посете покупачкој болници Др „Алекса Савић“. 
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Он је истакао да држава Србија издваја огромна средства која се могу мерити милијардама евра, 
у побољшање услова лечења људи у Србији. 
Такође је подвукао да се толико пара никад до сада није улагало у здравство у Србија и ду су 
захваљујући томе изградјени најсавременији клинички центри у Нишу, Круагујевцу и који се 
гради у Новом Саду. 
„Држава Србија велика средства издваја и за усавршавање лекара, у лечење оболелих од ретких 
болести, у набавку лекова, како не би било несташица“, подвукао је министар . 
Он је навео да је подељено 8. 000 лекарских специјализација у Србији и позвао градјане на 
стрпљење, подсетивши да је за специјализацију лекара потебно неколико година. 
„Одлучио сам да данас обиђем све здравствене установе у Топличком округу и лично се уверим 
каква је у њима ситуација, како се троше, и у шта улажу велике паре које Влада Србије издваја за 
здравство“, рекао је министар Лончар обраћајући се новинарима после обиласка три болничка 
одељења, хирургије, ортопедије и очног у прокупачкој болници. 
У Прокупљу твима владе Србије гради и нова најсавременија болница у којој ће се лечити 
житељи Прокупља и целог Топличког округа, подвукао је министар Лончар и додао да је тендер 
за изградњу болнице спроведен и да ће се у наредних неколико дана знати и ко ће преузети 
послове на изградњи нове болнице. 
Лончар је навео да ће ти радови, према плану почети већ 15. октобра ове године. 
„Данас сам дошао да се упознам са стањем у прокупачкој Болници , да видим шта им још од 
опреме недостаје, имају ли неких проблема, и шта ми треба да им обезбедимо како би имали 
добре услове за лечење болесника док нови објекат не буде завршен“, казао је министар Лончар. 
Он је нагласио да су га у тој здравственој установи упознали са константним недостатком 
здравственог кадра, и истакао да ће због тога до краја године у прокупачкој болници бити 
запошљено још 9 лекара и 20 нових медицинских сестара. 
Лончар је најавио и спајање блиских здравствених установа у Србији и то почев од 1. јануара 
следеће 2020 године. 
На основу тога ће доћи и до спајања прокупачких здравствених установа Болнице „Др Алекса 
Савић“ и Дома здравља. 
 
 

Самостални синдикат Пирота незадовољан стопом повећања 
минималца за наредну годину 
Пише: З. Панић 

 
Министар финансија Синиша Мали најавио је јуче да ће минимална зарада почетком наредне 
године бити повећана од 155, 3 на 172, 5 динара по сату, односно од 27.000 биће повећана на 30. 
022 динара. 
Коментаришући најаву о повећању минималне зараде од наредне године, председник Градског 
Већа Савеза самосталних синдиката Пирота Родобљуб Ћирић каже за Данас да предствници 
овог синдиката нису задовољни. 
– Ми ћемо највероватније на једној од наредних седница, с обзиром да се држава налази у 
финансијској консолидацији, предложити да сви они који су учествовали у доношењу оваквог 
износа минималне зараде, односно Влада, да у наредној години примају минималну зараду. Да 
видимо да ли могу да се увере да ли радници уопште могу да преживе са 30.000 динара, с 
обзиром да је минимална потрошачка корпа за мај износи 37.400 за трочлану породицу. Имамо 
породице са више чланова . Предлажемо да и сви чланови управних одбора државних јавним 
предузећа примају минималце. Од минималца од 30.000 динара члан четворочлане породице 
има по 7.500 динара. Нека ми објасне министар рада и министар финансија да ли четврочлана 
породица, ако само ради један члан, може да преживи са 30.000 динара- каже за Данас Ћирић. 
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Према његовим речима, повећање са досадашњих 27. 000 на 30. 022 динара, који ће се 
обрачунавати од почетка наредне, године нису довољни да покрију миниманлну потрошачку 
корпу која према последњим подацима за мај износи 37.400 динара за трочлану породицу. 
– Синдикат је предлагао повећање од 20 одсто што би било 37.200 динара. Тренутно минимална 
зарада покрива 72 одсто минималне потрошачке корпе а са новим износом то ће бити 80 одсто, 
што такође није довољно- додаје Ћирић 
 
 

Синиша Мали: Новац који смо уштедели враћамо грађанима 
Пише: Данас Онлине 

 
Министар финансија Синиша Мали рекао је данас да ће у наредних неколико дана бити познат 
тачан проценат повећања плата у јавном сектору и да се може очекивати веће увећање него 
прошле године. 
„Ми желимо да се новац који смо уштедели што пре врати грађанима. За пар дана изаћи ћемо са 
предлогом повећања плата у јавном сектору. Ја сада у овом тренутку могу да кажем да ће 
повећање плата процентуално бити веће него прошле године, када је било између 7 и 12 одсто. 
Ове године ћемо ићи још мало изнад тога, опет сходно томе што смо зарадили и прошли кроз 
тешке економске реформе“, истакао је Мали, гостујући на ТВ Пинку. 
Он је подсетио да и пензионери, осим увећања од 1. јануара 2020. године између 5,1 и 5,5 одсто, 
могу очекивати 5.000 динара у децембру. 
„То је начин да вратимо грађанима Србије, и најстаријима и запосленима, а све то је могуће на 
основу тешких реформи које је спровео председник Србије Александар Вучић, то је реализација 
обећања које је он дао. Наравно да ћемо осетити бољитак, а у децембру ћемо имати и просечну 
плату преко 500 евра. На добром смо путу да из године у годину повећавамо животни стандард 
грађана“, рекао је министар, а преноси прес служба Министарства финасија.  
Мали је навео да је увећање минималне цене рада феноменална вест и да је то још једна потврда 
реформи које су започете, као и да ће се тај предлог у четвртак 12. септембра 2019. наћи на 
Влади.  
„Од 1. јануара 2020. године минимална цена рада биће увећана са 155,3 на 172,5 динара по сату. 
Када се прерачуна, реч је о увећању са 27.022 на 30.022 динара, што је за три хиљаде динара 
више“, рекао је министар, додајући да је то највеће повећање минималне цене рада икада, као и 
да је у последњих девет година готово дуплирана, што је, како је оценио, велики корак напред.  
„На овај начин ми показујемо да бринемо о грађанима Србије, да повећамо њихов материјални 
статус, да се што пре приближимо минималној потрошачкој корпи. На овај начин показујемо и 
каква је наша економска политика, а ово радимо не на основу неких кредита, већ на основу 
онога што смо зарадили“, напоменуо је министар.  
Министар је подсетио да трећу годину заредом имамо суфицит у буџету, иако је очекиван 
дефицит, а који за првих осам месеци износи 46,6 милијарди динара и напоменуо да су 
планирана увећања, плата, пензија и минималне цене рада реална и могућа управо захваљујући 
оваквој економској политици која се води.  
Од следеће године планирано је додатно смањење оптерећења привреде за један проценат, 
рекао је министар и навео да је то још једно обећање које се остварује, а да ће гледати да пронађу 
начин да дође до још већег смањења оптерећења. 
„Трудимо се да будемо још конурентнији кроз растерећење привреде, а размишљамо да 
растерећење буде још веће. Морамо да сачувамо макроекономску стабилност, али ово је права 
слика резултата политике коју водимо. Драго ми је да су грађани разумели тешке мере, другу 
годину заредом повећавамо плате, пензије, минималну цену рада“, истакао је министар. 
Мали је истакао да је сада инфлација стабилна и да се креће до два одсто, као и да имамо 
стабилан курс.  
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„Дакле лична потрошња иде горе, просечна плата и пензије иду горе, али хоћемо још више, 
нисмо задовољни, хоћемо још више да повећавамо, али мораво да будемо вредни, да више 
производимо и да извозимо“, рекао је министар.  
Мали је напоменуо и да су планирана издвајања од преко 12 милијарди евра за инвестициони 
план који ће бити реализован у наредне четири године.  
„Желимо да преко државних инвестиција завршимо водоводне и канализационе мреже, 
фабрике за пречишћавање отпадних вода, путеве, а то додатно треба да подстакне раст наше 
економије. Колико ће наша економија расти, зависи од личне потрошње, али и од домаћих и 
страних инвестиицја“, навео је он.  
Министар је закључио да је сада циљ да нам стопа раста до краја године буде већа од 3,5 одсто, 
као и да Влада Србије наставља да се бори да нађе новац за додатна повећања, односно раст 
животног стандарда грађана, како би се брже напредовало. 
 
 

У Србији посла има, али мајстори су у Немачкој 
Пише: Дојче веле 

 
Мајстор било ког профила је ретка птица у Србији. Траже га на градилиштима, на одржавањима 
или на поправкама. Чекају га месецима, јер иде „трбухом за крухом“ – у иностранство. 
Марко Јовановић из Ниша је кренуо у реновирање стана. Није ни сањао колико ће то бити 
тешко. Проблеми су настајали на сваком кораку, а од мајстора ни трага. 
„Кренули смо неким званичним каналима. Позвали предузеће које ради прозоре и наручили 
прозоре, онда након неких двадесетак дана, месец дана, пошто нам се жури, супруга ми је 
трудна, кренули да зовемо већ помахнитало у смислу, ‘нема вас, пробили сте један, други, трећи 
рок’. И онда се јавио тај проблем да су њима мајстори који раде монтажу у ствари отишли у 
иностранство”, прича Марко за ДW и додаје: „Окренули смо сигурно 50 – 60 бројева телефона, 
да би можда сваки десети дошао да погледа, да би можда ето остао тај један који ће да ради 
посао“. 
Ни препоруке нису помагале да мајстор прихвати посао у реновирању стана, јер како каже наш 
саговорник, након што су видели обим посла, многи су због других послова одбијали да 
прихвате нове обавезе. 
„Један зид у стану смо рушили, па је проблем био онда изнети тај шут, па нисмо могли да 
нађемо мајстора који ће то да сруши, па ко ће то да попакује и да изнесе. На том зиду је био 
радијатор, морали смо да испуштамо воду из система, морали смо да измештамо радијаторе са 
једног места на друго, па онда замена вентила, па промена ту столарије, а онда када смо 
срушили тај зид отворила нам се рупа у паркету“, набраја он са уздахом. Многобројне рупе је 
тако требало запушити. На крају су морали да се сналазе на друге начине. Електричар је колега 
са посла, а молери пријатељи. То је био једини начин да се посао приведе крају на време. 
Ни на градилиштима их нема 
Са мајсторима свих профила имају проблем и фирме које се баве било којом облашћу у 
грађевини. Власник приватне фирме која се бави електроинсталацијама Стефан Митровић не 
сме да преузме више послова јер нема довољан број електричара. Тражио их је каже и преко 
Националне службе за запошљавање. 
„Људи нису вољни за понуђене услове да остану овде, лакше им је да оду у иностранство, да 
тамо чак и за неки краћи временски период у року од три, четири месеца зараде одређену 
количину новца за коју би овде радили годину дана. А све је лакше отићи у иностранство. 
Искрено, волели бисмо да и дамо веће плате људима, али у тренутним условима, то није реално, 
ми не можемо да им дамо немачке плате”, објашњава Митровић. 
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Међутим, није само одлазак мајстора проблем. Проблем је и ко од мајстора остаје у Србији, 
наводи Лазар Лазић, грађевински инжењер по струци. Он је одговорни извођач радова на 
неколико градилишта. 
„Проблем је са радницима бетонске и тесарске струке пре свега. Њих је све мање, све више 
одлазе у иностранство и овде остају људи који себе називају мајсторима, који су људи квалитета 
некад просечног физикалца. Конкретно овде на овом градилишту, ја сам имао седам екипа 
тесара, од којих за једне могу да кажем да су вредели нешто, да су квалитетни људи. Ово остало, 
све је…“, каже тај инжењер за ДW. 
А мајсторе извози и Национална служба за запошљавање Србије, бар оне ретке који се неким 
чудом и нађу на евиденцији службе. У овој институцији нам кажу да је једини услов за 
послодавца да имају минималац који је загарантован у земљи одакле је послодавац. 
Они који остају, креирају и цену 
Мањак мајстора у Србији направио је још једну промену – условио је и цену сата. Према речима 
грађевинског инжењера Лазића, остали су лошији мајстори са вишом ценом. С друге стране, 
цене се разликују од града до града. Док је у Нишу радни сат 2 евра, у Београду је та цена виша. 
Ипак, највиша је у иностранству. Зато се ни Саша Миљковић више не двоуми. Ако је као 
водоинсталатер у Хрватској прошле године прошао добро, у Немачкој ће ове зиме проћи још 
боље. 
„У Србији може се за 250 радних сати заради неких 500 евра. Док за исти тај посао у Немачкој, 
за исти број радних сати, било би бар четири пута више. Прошле године сам радио у Хрватској у 
Поречу, тамо смо исто имали пун фонд радних сати, и било је нешто приближно, као и у 
Немачкој. Искуство је лепо, тако да зато и планирам поново да идем. Крајем године сигурно 
идем за Немачку“. 
Саша каже да је посао једнако тежак, али да оно што чини знатну разлику су сигурност и новац. 
„Ако овде радите ујутру од 7 до увече 6 или 7, онда дођете кући и само преспавате у свом кревету. 
За 500 евра. А горе спавате у туђем кревету за 2.000 евра. И то је та разлика.“ У иностранству се 
напросто може за краћре времре зарадити много више. 
„Тамо одете и одрадите 9 месеци, после дођете овде и слободно годину и више можете да ништа 
не радите и да живите од тих пара. А овде је то тешко и да се заради зато што немате тај 
континуитет у послу, овде је и наплата тешка и све остало, а горе имате ту сигурност“, тврди он и 
додаје да је у Србији један од највећих проблема тај што се радник не цени, већ би сваки 
послодавац волео да радник ради по дванаест сати дневно, а да плаћа што мању сатнину. Због 
тога каже, ни своју децу није увео у посао којим се бави деценијама. 
Марку Јовановићу је требало два месеца да пронађе мајсторе за реновирање стана, а екипе на 
градилиштима се мењају јер у сред посла им искрсне могућност за одлазак у иностранство, 
остаје нејасно – ко ће радити мајсторске послове у Србији. 
Изгледа да је 2 евра по сату довољно за некога, па се већ сада у Србији увози радна снага. На 
једном градилишту у Нишу раде искључиво Турци. Нешто јужније на градилиштима су 
Албанци, а у источној Србији на многим градилиштима раде радници из Румуније. 
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Лончар: Плата медицинских сестара ће бити 50.000 динара  
Извор:Бета 

 

Министар здравља је истакао да држава Србија издваја огромна средства која се могу мерити 
милијардама евра, у побољшање услова лечења људи у Србији 
Министар здравља Србије Златибор Лончар изјавио је данас у Прокупљу да ће медицинске 
сестре у Србији добити 15 одсто повећање плата, а лекари 10 одсто."Знам да су многе 
медицинске сестре и лекари отишли из Србије због већих плата али многи су се и вратили, и тек 
сада ће се враћати када ће плата медицинске сестре бити 50.000 динара", рекао је Лончар 
приликом посете покупачкој болници Др "Алекса Савић". 
Он је истакао да држава Србија издваја огромна средства која се могу мерити милијардама евра, 
у побољшање услова лечења људи у Србији. 
Такође је подвукао да се толико пара никад до сада није улагало у здравство у Србија и ду су 
захваљујући томе изграђени најсавременији клинички центри у Нишу, Круагујевцу и који се 
гради у Новом Саду. 
"Држава Србија велика средства издваја и за усавршавање лекара, у лечење оболелих од ретких 
болести, у набавку лекова, како не би било несташица", подвукао је министар . 
Он је навео да је подељено 8. 000 лекарских специјализација у Србији и позвао грађане на 
стрпљење, подсетивши да је за специјализацију лекара потебно неколико година. 
"Одлучио сам да данас обиђем све здравствене установе у Топличком округу и лично се уверим 
каква је у њима ситуација, како се троше, и у шта улажу велике паре које Влада Србије издваја за 
здравство", рекао је министар Лончар обраћајући се новинарима после обиласка три болничка 
одељења, хирургије, ортопедије и очног у прокупачкој болници. 
У Прокупљу твима владе Србије гради и нова најсавременија болница у којој ће се лечити 
житељи Прокупља и целог Топличког округа, подвукао је министар Лончар и додао да је тендер 
за изградњу болнице спроведен и да ће се у наредних неколико дана знати и ко ће преузети 
послове на изградњи нове болнице. 
Лончар је навео да ће ти радови, према плану почети већ 15. октобра ове године. 
"Данас сам дошао да се упознам са стањем у прокупачкој Болници , да видим шта им још од 
опреме недостаје, имају ли неких проблема, и шта ми треба да им обезбедимо како би имали 
добре услове за лечење болесника док нови објекат не буде завршен", казао је министар Лончар. 
Он је нагласио да су га у тој здравственој установи упознали са константним недостатком 
здравственог кадра, и истакао да ће због тога до краја године у прокупачкој болници бити 
запошљено још 9 лекара и 20 нових медицинских сестара. 
Лончар је најавио и спајање блиских здравствених установа у Србији и то почев од 1. јануара 
следеће 2020 године. 
На основу тога ће доћи и до спајања прокупачких здравствених установа Болнице "Др Алекса 
Савић" и Дома здравља. 
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Ванредна контрола - откривено 130 лица на раду "на црно"  
Извор:Танјуг 

 

Спровођење акције појачаних ванредних инспекцијских надзора. Инспектори су извршили 
надзоре код 412 послодаваца на територији целе Србији 
По налогу министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића, а у 
оквиру спровођења акције појачаних ванредних инспекцијских надзора, инспектори рада 
открили су 130 лица на раду на "на црно" и девет нерегистрованих привредних субјеката.  
Како се наводи у саопштењу Министарства рада, у акцији која је спроведена у уторак у другој 
смени и током ноћи, инспектори су извршили надзоре код 412 послодаваца на територији целе 
Србији, и то у области радних односа и безбедности и здравља на раду, у делатности 
грађевинарства, угоститељства, поправке и одржавања моторних возила, трговине, производње 
хлеба, свежег пецива и колача и у услужним делатностима. Појачаним инспекцијским 
надзорима обухваћено је укупно 1.016 лица. 
Поднето је 48 захтева за покретање прекршајног поступка у области радних односа и 
безбедности и здравља на раду, донето је 32 решења и 45 налога на записнике за отклањање 
утврђених недостатака, као и девет решења о забрани рада на месту рада. 
Поједини инспекцијски надзори обављени су по принципу такозване "ротације", што заправо 
значи да су их извршили инспектори који иначе не раде на територији на којој су спровели 
надзоре. 
"Опсежне акције борбе против сиве економије и рада на црно биће настављене у наредном 
периоду. Планирам да у инспекцијском надзору учествујем лично. Нећемо дозволити 
послодавцима да крше права радника, нема привилегованих", рекао је министар Ђорђевић, 
наводи се у саопштењу. 
Подсећа се да ће списак свих послодаваца код којих је утврђено да нису радили у складу са 
законом бити као и до сада, објављен и редовно ажуриран на сајту Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, на линку www.минрз.рс 
 

 

 
 
 
Лончар: Повећање плата медицинским сестрама 15, а лекарима 10 
одсто 
Аутор:Бета  

 

Министар здравља Златибор Лончар изјавио је у Прокупљу да ће медицинске сестре у Србији 
добити 15 одсто повећање плата, а лекари 10 одсто. 
"Знам да су многе медицинске сестре и лекари отишли из Србије због већих плата, али многи су 
се и вратили, и тек сада ће се враћати када ће плата медицинске сестре бити 50.000 динара", 
рекао је Лончар приликом посете покупачкој болници "Др Алекса Савић". 
Он је истакао да држава Србија издваја огромна средства која се могу мерити милијардама евра, 
у побољшање услова лечења људи у Србији. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Такође је подвукао да се "толико пара никад до сада није улагало у здравство у Србија и да су 
захваљујући томе изграђени најсавременији клинички центри у Нишу, Крагујевцу и који се 
гради у Новом Саду". 
"Држава Србија велика средства издваја и за усавршавање лекара, у лечење оболелих од ретких 
болести, у набавку лекова, како не би било несташица", подвукао је министар. 
Он је навео да је подељено 8. 000 лекарских специјализација у Србији и позвао грађане на 
стрпљење, подсетивши да је за специјализацију лекара потребно неколико година. 
"Одлучио сам да данас обиђем све здравствене установе у Топличком округу и лично се уверим 
каква је у њима ситуација, како се троше, и у шта улажу велике паре које Влада Србије издваја за 
здравство", рекао је министар Лончар обраћајући се новинарима после обиласка три болничка 
одељења, хирургије, ортопедије и очног у прокупачкој болници. 
У Прокупљу се средствима Владе Србије гради и нова најсавременија болница у којој ће се 
лечити житељи Прокупља и целог Топличког округа, подвукао је министар Лончар и додао да је 
тендер за изградњу болнице спроведен и да ће се у наредних неколико дана знати и ко ће 
преузети послове на изградњи нове болнице. 
Лончар је навео да ће ти радови, према плану почети већ 15. октобра ове године. 
"Данас сам дошао да се упознам са стањем у прокупачкој Болници, да видим шта им још од 
опреме недостаје, имају ли неких проблема, и шта ми треба да им обезбедимо како би имали 
добре услове за лечење болесника док нови објекат не буде завршен", казао је министар Лончар. 
Он је нагласио да су га у тој здравственој установи упознали са константним недостатком 
здравственог кадра, и истакао да ће због тога до краја године у прокупачкој болници бити 
запошљено још девет лекара и 20 нових медицинских сестара. 
Лончар је најавио и спајање блиских здравствених установа у Србији и то почев од 1. јануара 
2020. године.  
На основу тога ће доћи и до спајања прокупачких здравствених установа Болнице "Др Алекса 
Савић" и Дома здравља. 
Лончар обишао радове на обнови прокупачког Дома здравља, вредне 2,5 

милијарди динара 

Лончар је обишао у Прокупљу радове на реконструкцији градског Дома здравља, за које је 
Влада Србије издвојила 2,5 милијарди динара и који по завршетку обнове треба да постане 
регионална болница за Топлички округ. 
Према речима инжењера Радослава Галића, ;реконструкција зграде Дома здравља предвиђа 
изградњу новог операционог блока, који садржи четири савремене операционе сале са 
пратећим малим салама, "изграђеним по највишим европским стандардима".  
"У плану је уградња мултифункционалних система за праћење операција који омогућавају 
студентима медицине да, не улазећи у салу, прате ток операција", рекао је Галић.  
Нови болнички комплекс имаће 30.000 квадратних метара, а пресељењем свих одељења Опште 
болнице у реконструисану зграду Дома здравља, биће створена регионална болница за 
Топлички округ. ; 
 
 

Током ноћног ванредног инспекцијског надзора пронађено 130 лица на 
раду на црно 
Аутор:Бета  

 

Током ноћног ванредног инспекцијског надзора 412 послодаваца на територији целе Србије, од 
1.016 особа обухваћених надзором, пронађено је 130 лица која нису била пријављена, односно 
која су "радила на црно", саопштило је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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У саопштењу се прецизира да је инспекција 10. септембра, по налогу министра за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића, извршила надзор у вези са 
безбедношћу и здрављем на раду у другој смени, током ноћи и то фирмама које се баве 
грађевинарством, угоститељством, поправкама и одржавањем моторних возила, трговином, 
производњом хлеба, свежег пецива и колача, као и у услужним делатностима. 
Истакнуто је да је "појачаним инспекцијским надзорима обухваћено укупно 1.016 лица, од којих 
је 130 лица 'радило на црно', а откривено је и девет нерегистрованих субјеката". 
Током акције инспектора поднето је 48 захтева за покретање прекршајног поступка у области 
радних односа и безбедности и здравља на раду, донето је 32 решења и 45 налога на записнике 
за отклањање утврдјених недостатака, као и девет решења о забрани рада на месту рада. 
Из Министарства су нагласили да су поједини инспекцијски надзори извршени по принципу 
тзв. ''ротације'', што значи да су их вршили инспектори који иначе не раде на територији на 
којој су вршили надзоре. 
"Опсежне акције борбе против сиве економије и рада на црно биће настављене у наредном 
периоду. Планирам да у инспекцијском надзору учествујем лично. Нећемо дозволити 
послодавцима да крше права радника, нема привилегованих", рекао је министар Зоран 
Ђорђевић. 
Указано је да ће списак свих послодаваца, код којих је утврђено да нису радили у складу са 
законом, бити као и до сада, објављен и редовно ажуриран на сајту Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања. 
 

 

 
 

У ДЕЦЕМБРУ ВЕЋЕ ПЛАТЕ ЗА 600.000 РАДНИКА Ево ко ће у јавном 
сектору добити највећу повишицу 
Извор:Блиц Бизнис 
 
Око 599.000 запослених у јавном сектору добиће повишице најкасније до 5. децембра ове 
године. Повећање зарада које се исплаћују из буџета у просеку ће износити изнад економски 
оправданог прага од око шест одсто, а највећи раст до 15 процената добиће запослени у 
здравству. 
Практично, одлуком Владе биће увећане новембарске зараде које се исплаћују у децембру. 
Запослени у јавном сектору који добијају зараду у два дела, тако прво повећање могу видети на 
рачунима већ у првој недељи децембра. 
"Плате у јавном сектору биће повећане у већем проценту него прошле године када је то 
повећање износило између седам и 12 одсто", рекао је јуче ресорни министар Синиша Мали. 
А, највеће повећање до 15 одсто, добиће медицински радници, пре свега медицинске сестре и 
лекари. Практично, медицинске сестре са средњом школом које раде у домовима здравља, а 
чија је тренутна месечна зарада, без икаквих додатака 39.726 динара, добиће повишицу од 5.958 
динара. Око 200 динара више добиће сестре које раде на општим болничким одељењима, док ће 
повећање од 6.422 динара припасти сестрама са средњом школом а које раде на одељењима 
интензивне неге, као и у операционим салама , на онкологији, у хитној помоћи, психијатрији и 
на одељењима инфективних болести. 
Повишице ће добити и војници, полицајци, социјални радници, особље јавне управе... Како 
сазнајемо, о детаљним процентима повећања по секторима у Влади тренутно разговарају са 
ММФ. С тим у вези, обе стране сагласне су да је охрабрује суфицит у буџету који је у августу 
износио 46,6 милијарди динара. 
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Почетком ове године запослени у јавном сектору добили су повећање плате од седам до 12 
одсто. Највише, 12 одсто припало је медицинским сестрама и стоматолошким техничарима, што 
је у просеку било увећање за око 4.000 динара, док су лекари и стоматолози добили повишицу 
од 10 одсто. Запослени у полицији, војсци, просвети и социјалној заштити припало је повећање 
од девет процената, а службеницима Пореске и Управе царина 8,5 процената. Осталим 
запосленима у јавном сектору држава је увећала зараде за седам одсто. Администрација и 
државна управа готово да су увек били на зачељу повишица. 
Већу плату за пет одсто од јануара ове године добили су и сви запослени у јавним предузећима, 
а исто повећање укупно око 83.000 запослених у јавним предузећима добиће и наредне године. 
Највише здравствених радника 
У јавном сектору у Србији је у другом кварталу ове године било 599.668 запослених, што је 7.429 
мање у односу на исти период 2018, показују подаци Републичког завода за статистику. 
Највише запослених је у здравственом и систему социјалне заштите – 149.037, а њих је за 745 
мање него пре годину дана. У јавним предузећима има 83.484 људи, и мање их је за око 4.000. 
Просечна зарада у јавном сектору 56.000 динара 
Просечна плата у јавном сектору, према последњим званичним подацима Министарства 
финансија из децембра 2018. године, износила је 56.431 динара. Просечна зарада у 
администрацији (на свим нивоима) истовремено је била 59.246 динара, у образовању и култури 
53.163 динара, а у здравству и социјалној заштити 50.509. динара. Од јануара 2019. зарада у 
јавном сектору просечно је увећана за седам до 12 одсто, односно за 4.000 до око 6.700 динара. 
Све пензије веће за 5 до 5,5 одсто 
Око 1. децембра ове годне сви пензионери добиће једнократну помоћ од по 5.000 динара, а од 1. 
јануара 2020. пензије ће бити повећане између 5,1 и 5,5 одсто, у зависности од такозавне 
“швајцарске формуле” и резултата на крају године. 
 

 

"У БИЗНИСУ НЕМА ЉУБАВИ" Нова економска теорија наследника 
"Моне": "Већи минималац значи више отказа и сиве економије" 
Аутор:Т.К.  
 
Након што је Влада преломила и донела одлуку о повећању минималне цене рада, Томислав 
Момировић, председник УО Мона Хотел Манагемент, који је последњих месеци више пута 
поделио јавност својим изјавама о бизнису, наставио је у истом тону. 
Повод да се "обрачуна" са радницима, њиховим зарадама и навикама, повод му је била одлука 
Владе да повећа минималну цену рада са 27.000 на 30.022 динара оценивши прво да је 
"повећање реално и избалансирано у овим политичким условим, али и да ће повећање 
минималца довести до отпуштања и повећања сиве економије у сиромашним деловима земље, 
као и да се то неће осетити у Београду, Новом Саду, Нишу...". 
Влада може, како каже, да повећа минималну цену рада и на пет хиљада евра, али не може тако 
да повећа стандард. 
"Свако повећање минималца је расподела, неки буду отпуштени, а некима се повећа плата", 
написао је Момировић нна свом Твитер налогу. 
И овога пута Момировић, коме многи често "пребацују" то што је наследник родитељске фирме 
и замерају да му је "све дато у животу", изнео је своје помало "оштро" мишљење о пословању. Он 
каже да "у бизнису нема љубави" и да је у Србији тешко коментарисати цену рада, јер "поједини 
не схватају да је плата тржишна категорија". 
Подсетимо, Момировић је недавно узбуркао јавност отворивши дискусију на Твитеру изјавом да 
"људи који желе да ограниче радно време нису нормални и да свако нормалан жели да ради и 
заради што више". Након те објаве уследили су бројни коментари и питања о томе колико он 
плаћа прековремени рад. 

https://www.blic.rs/biznis/vesti/vlada-prelomila-minimalac-sa-27000-dinara-ide-na-30022-dinara/yzbck8z
https://www.blic.rs/biznis/vesti/cela-srbija-ludi-od-biznis-saveta-naslednika-mone-a-toma-momirovic-porucuje-svako-ko/wc85hpb
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Низали су се и предлози да "увек постоје роботи који могу да раде за вас без паузе 24/7", да 
може да запосли људе у три смене, али и подсетник да "паре које зараде треба потрошити и на 
живот ван радног места". 
Нашло се ту и љутитих коментара попут – "стварно би људи требали да се радују кад раде 14 
сати?! Јер им је прековремени рад плаћен по закону? Јер немају децу? Јер не иду у позориште и 
биоскоп? Јер ће постати шта?". 
Момировић је тада за "Блиц Бизнис" рекао да је намерно написао провокативан твит, јер је 
"желео да покрене дискусију и пробуди, пре свега, младе људе који су апатични и не укључују се 
у привредни живот". Наследника Моне покушали смо контактирати и јуче, али његов телефон 
није био доступан. 
 

 

ТРЕНУТНОМ СИТУАЦИЈОМ НИСУ ЗАДОВОЉНИ Синдикат доставља 
Влади РС предлог за ВЕЋЕ ПЛАТЕ 
Извор:Аваз  
 
Савез синдиката Српске сутра ће доставити Влади РС документ “Веће плате и бољи услови рада 
за останак радника у Републици Српској”. 
Кажу, анализирали су положај радника и раст плата, али и бенефите послодаваца. Тренутном 
ситуацијом нису задовољни. Због тога очекују да Влада Српске усвоји трогодишњи документ о 
повећању плата за најмање 10 одсто годишње. 
– Без таквог документа ми ћемо имати ситуаицју коју имамо сада да послодавци губе вољу да 
преговарају о колективним уговорима, тај документ је ново, нешто другачије – истакла је Ранка 
Мишић, председник Савеза синдиката Републике Српске. 
Пред Владу ће и предлог програма глобалних и секторских мера које је донео Савез синдиката. 
– Те мере смо поделили у три групе, законодавне активности, стратешке активности и 
социјални дијалог – рекао је Горан Станковић, генерални секретар Савеза синдиката Републике 
Српске. 
Циљ ових активности је да се повећа најнижа, али и секторске плате у Српској како би радници 
били више мотивисани. У Савезу синдиката кажу да послодавци користе све бенефите које им 
држава даје, али нису спремни да део добити поделе и са радницима. 
 

 
 
 

http://www.blic.rs/autori/avaz

